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Όσοι οικονομικοί φορείς διαθέτουν προσωπικό, εισέρχονται στην πύλη του ΣΕΠΕ
(sepenet.gr), που λειτουργεί
από 25.05.2018, και λαμβάνουν
αυτοματοποιημένη βεβαίωση
ότι το ΣΕΠΕ δεν είναι σε θέση
να χορηγήσει το πιστοποιητικό
του άρθρου 73 παρ 2γ ν.4412.
Καταθέτουν δε στο διαγωνισμό
την αυτοματοποιημένη αυτή
απάντηση μαζί με μία ένορκη
βεβαίωση για μη ύπαρξη παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα, όσοι δεν διαθέτουν προσωπικό, υποβάλλουν
αίτημα έκδοσης σχετικής βεβαίωσης με μαιλ ή φαξ, αναμένουν την απάντηση και την κα-

ταθέτουν μαζί με ένορκη βεβαίωση ότι δεν εμπίπτουν στο λόγο
αποκλεισμού του ως άνω άρθρου.

Εγγυήσεις του ν. 4412/2016
Οι εγγυήσεις των άρθρων 72
και 302 ν.4412 εκδίδονται πλέον και από ασφαλιστικές επι-

χειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β και γ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του

ν. 4364/2016 (α 15 ν. 4541/
2018).

Μητρώο Μελών Επιτροπών
Η υπουργική απόφαση ΔΝΣ/
οικ.21137/ΦΝ466/2018 (ΦΕΚ Β
1511) καταργεί την απαγόρευ-

ση συμμετοχής κληρωμένων
υπαλλήλων σε επόμενες κληρώσεις εντός τριμήνου από

την ημερομηνία της αρχικής
τους κλήρωσης

Επανορθωτικά μέτρα
Με την υπουργική απόφαση
50844/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/
17.05.2018) συστήνεται και συγκροτείται γνωμοδοτική επι-

τροπή για την αξιολόγηση της
επάρκειας των ληφθέντων
από τους οικονομικούς φορείς επανορθωτικών μέτρων

προς απόδειξη της αξιοπιστίας
τους. Η γνώμη της επιτροπής
είναι σύμφωνη.

Σελίδα 1

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 3/2018

Συμπληρωματικές συμβάσεις του ν.4412
Ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών εξέδωσε την
8/31.05.2018 εγκύκλιο με την
οποία διευκρινίζει ότι οι συμπληρωματικές
συμβάσεις
συνολικού ύψους μέχρι 15%
της αξίας της αρχικής σύμβασης (ά. 156 παρ. 1β) αποτελούν υποπερίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, και
ως τέτοιες δεν υπολογίζονται
επιπρόσθετα αλλά εμπεριέχονται στο 50% της αξίας της
αρχικής σύμβασης. Προκειμένου δε να υπογραφεί η σχετική σύμβαση απαιτείται γνώμη
του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών του άρθρου
156.3α, και οι απολογιστικές
εργασίες του άρθρου 154,
εφόσον περιλαμβάνονται στην
εκτιμώμενη αξία της αρχικής
σύμβασης, δεν οδηγούν σε
σύναψη
συμπληρωματικής
σύμβασης. Οι δε επείγουσες
και απρόβλεπτες πρόσθετες
εργασίες του άρθρου 155
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ήσσονος σημασίας του
άρθρου 156.1β.
Τέλος, η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13
του ά. 160 προϋποθέτει ότι
έχει τηρηθεί η διαδικασία των

άρθρων 161 και 162 του Ν.
4412. Αυτό σημαίνει ότι για
να θεωρηθεί οριστική η διάλυση της σύμβασης λόγω
πτώχευσης του αναδόχου ή
υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής και να συνεχιστεί
η ολοκλήρωση του έργου με
τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη (αν κριθεί «ικανοποιητικός»), πρέπει να υπάρχει
αίτημα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης και ρητή
ή σιωπηρή αποδοχή του, ενώ
δε πρέπει να εκκρεμεί αίτημα
ματαίωσης της διάλυσης.

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
Με το άρθρο 1 της ΥΑ
175216/2018 ( ΦΕΚ Β 1892)
τροποποιείται η ΥΑ 181504/
2016 που αφορά στη σύσταση
και συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(ΕΜΠΑ). Συγκεκριμένα: α)
εξαλείφεται η υποχρέωση
εγγραφής στο Μητρώο εντός

προθεσμίας 8 μηνών για
όσους δραστηριοποιούνταν
στην ελληνική επικράτεια κατά την έναρξη ισχύος της ΥΑ
181504/2016, β) καταργείται
η υποχρέωση καταβολής προστίμου για όσους δεν εγγράφηκαν εντός της ως άνω προθεσμίας και γ) αντικαθίσταται

η υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού για κάθε προϊόν
από την υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού, το οποίο
μπορεί να καλύπτει ένα ή
περισσότερα είδη προϊόντων.

Σώμα Ειδικών Επιμετρητών
Η ΥΑ ΔΝΣβ/οικ.40185/ΦΝ
466/2018 (ΦΕΚ Β 2046) εισάγει διατάξεις για τη σύσταση
του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (προσόντα, εμπειρία
και αρχές) δημοσίων και ιδιω-

τικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες
διατάξεις επιμετρήσεων και
συναφών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και της προαιρε-

τικής επιμέτρησης ιδιωτικού
έργου, εφόσον το επιθυμεί ο
αναθέτων (ά. 218 ν.4512/
2018).

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
Η ΕΕΑΔΗΣΥ με το υπ αρ.
πρωτ.3041/6-6-2018 έγγραφό
της ανακοινώνει την από

01.06.2018 επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής
πύλης της Εθνικής Βάσης Δε-

δομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ppp.eaadhsy.gr).
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Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα
Με την ΥΑ ΔΑΕΕ/1000/2018
(ΦΕΚ Β 1841) τα Πληροφοριακά Συστήματα και οι Εφαρμογές Λογισμικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του υποσυστήματος

ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα παραχωρούνται στην Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ (στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους). Η διάρκεια της σύμβασης είναι πε-

νταετής και οι όροι της παραχώρησης θα εξειδικευθούν
μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας των μερών.

των κατάλογο των ημερήσιων
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων
που έχουν τη δυνατότητα

καταχώρησης δημοσιεύσεων
των φορέων του δημοσίου.

Εφημερίδες
Η ΥΑ 4954/2018 (ΦΕΚ Β
1526) τροποποιεί και συμπληρώνει την ΥΑ 2879/2018
(ΦΕΚ Β 879), διευρύνοντας

Υπηρεσίες πληρωμών
Ο ν.4537/2018 (ΦΕΚ Α 84)
ενσωματώνει στην ελληνική
νομοθεσία την οδηγία 2015/
2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Καταρτίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, στον
επίσημο διαδικτυακό της τό-

πο, δημόσιο μητρώο στο
οποίο καταχωρίζονται αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών και πάροχοι υπηρεσιών
πληροφοριών λογαριασμού.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή επι-

φορτισμένη με την αδειοδότηση και την προληπτική εποπτεία ιδρυμάτων πληρωμών.
Περιγράφονται, τέλος, οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Η ΥΑ 55944/ΕΥΘΥ/421/2018
(ΦΕΚ Β 2080) τροποποιεί την
ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.
2016 (ΦΕΚ Β 3521) που αφορά σε κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και ελέγχους
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
2014-2020.
Το άρθρο 1 αποσαφηνίζει και
διατυπώνει σαφέστερα το
περιεχόμενο της παρ. 4 του

άρθρου 5 προβλέποντας ότι
για τις πράξεις κρατικών
ενισχύσεων, για τις οποίες οι
αποφάσεις έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν είτε πριν είτε μετά την
01.01.2014, είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι μετά την
01. 01.2014, εκτός εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και στις
αποφάσεις που ορίζουν τους

όρους της ενίσχυσης.
Με το άρθρο 2 προστίθεται
άρθρο 25Α που αφορά σε εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους επί τη
βάση δίκαιης, αντικειμενικής
και επαληθεύσιμης μεθόδου
υπολογισμού. Με το άρθρο 3
προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με
περιεχόμενο τις «επιλογές
απλοποιημένου κόστους».

Αλλαγές με το Ν. 4538/2018
Οι δαπάνες των περιφερειακών και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως
8.8.2017 και για τις οποίες
δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικα-

σίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και δεν προκύπτουν
από έγγραφες συμβάσεις,
θεωρούνται νόμιμες και δύ-
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νανται να πληρωθούν (κατά
παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων
των λοιπών προϋποθέσεων
νομιμότητας και κανονικότητας αυτών (ά. 30 παρ. 1

Ν.4538/2018).
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 ν. 4314/2014 (Α 265)
προστίθεται περίπτωση ε, η
οποία προβλέπει σύσταση
Ενδιάμεσου Φορέα με την
επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότη-

τας». Ο φορέας αυτός θα
επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής
Αρχής υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο αυτής.
Με επιχειρησιακή σύμβαση
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η χρηματοδότηση του
(ά. 33 Ν.4538/ 2018).

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις
Η ΥΑ 45374/2018 (ΦΕΚ Β
1519) τροποποιεί την ΥΑ 3833/
2018 για τη σύσταση Νομοπα-

ρασκευαστικής Επιτροπής για
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμ-

βάσεις, αντικαθιστώντας ορισμένα μέλη της.

Ανάθεση σύμβασης χωρίς υποδιαίρεση σε μικρότερα
τμήματα
Με την ΥΑ 1081/2018 (ΦΕΚ Β
1519) αποφασίζεται η ανάθεση σύμβασης προμήθειας χω-

ρίς υποδιαίρεση σε μικρότερα χωριστά τμήματα που θα
δημοπρατηθεί από το Εθνικό

Κέντρο Αιμοδοσίας ως κεντρική αρχή αγορών.

Πρόγραμμα Διαύγεια
Η ΥΑ ΔΗΔ/17304/2018 (ΦΕΚ
Β 1810) τροποποιεί την ΥΑ
ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (ΦΕΚ Β
116) για το πρόγραμμα Διαύ-

γεια,
προβλέποντας
ότι
«στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από
1.1.2015 έως 31.12.2015, από

1.1.2016 έως 31.12.2016 και
από 1.1.2017 έως 31.12.2017
αναρτώνται μέχρι την 15.07.
2018».

Χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας
Η ΥΑ οικ.2/42245/ΔΛΓΚ/2018
(ΦΕΚ Β 1942) καθορίζει τη
διαδικασία, τους όρους και
τις προϋποθέσεις σχετικά με

τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι
των συνολικών ετήσιων υπο-

χρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Κανονισμοί συμβάσεων Ιερών Μητροπόλεων
Το ά. 46 του Καταστατικού
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) προβλέπει ότι οι διαγωνισμοί για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που διενεργούν η Εκκλησία
της Ελλάδος, οι Μητροπό-

λεις, οι Ενορίες, οι Μονές
(…) ως αναθέτουσες αρχές
διέπονται από τους Κανονισμούς της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου. Η πρόβλεψη αυτή
διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά
τον Ν. 4412/2016. Πρόσφατος

σχετικός Κανονισμός αυτός
της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας και των υπαγόμενων σε αυτήν Εκκλησιαστικών
Νομικών Προσώπων (ΦΕΚ Β
1834).
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Χρήση βιομάζας και παραγωγή βιοενέργειας
Η ενέργεια παίζει σημαντικό
ρόλο στη καθημερινή μας ζωή
και αποτελεί το επίκεντρο
κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι πως μπορούμε να
αξιοποιήσουμε την πράσινη
ενέργεια ώστε να επιτευχθεί
μια κυκλική οικονομία.
Οι δημόσιες αρχές προμηθεύονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτισμό, ιατρικό
εξοπλισμό και πολλά άλλα
προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια, αγορές που αποτελούν το 6% - 7% της αγοράς
των δημοσίων συμβάσεων.
Στις αγορές αυτές καθοδηγούνται από την οδηγία 2009/
28 που ορίζει σχετικές ενεργειακές προδιαγραφές. Παράλληλα, η οδηγία 2009/28
ωθεί κάθε κράτος μέλος της
ΕΕ να θέσει έναν εθνικό στό-

χο έως το 2020, προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος της
Κοινότητας για 20% μερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές. Με το GPP 2020 που
προωθούσε μέσω πράσινων
δημοσίων συμβάσεων τους
στόχους τις ΕΕ για χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου του ανθρακα, οι δημόσιες αρχές
έχουν αποκτήσει ελευθερία
σχετικά με την επιλογή προμηθευτή για ηλεκτρική ενέργεια και ως συνεπακόλουθο,
έχουν την ευθύνη να προωθήσουν στην αγορά την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια,
όπως την βιομάζα.
Η βιομάζα είναι ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας με τεράστιο
δυναμικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομάζα θα μπορούσε
να αποδώσει 9% της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέρ-

γειας και 24% των ενεργειακών αναγκών μέχρι το 2020. Η
ΕΕ θεωρεί την αξιοποίηση της
βιομάζας πολύ σημαντική και η
αναθέτουσα αρχή σε κάθε
κράτος μέλος παροτρύνεται
να την προμηθεύεται για παραγωγή βιοενέργειας. Ωστόσο, πράσινες δημόσιες συμβάσεις που βασίζονται στην αγορά βιομάζας είναι συχνά πιο
ακριβές από αυτές που βασίζονται στην αγορά ορυκτών
καυσίμων ή άλλων ΑΠΕ διότι η
συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση της βιομάζας έχει
υψηλό κόστος, ενώ στις ΑΠΕ
το "καύσιμο" (νερό, άνεμος,
ηλιακή ακτινοβολία) διατίθεται
δωρεάν.

eCertis
Η πλατφόρμα eCertis της ΕΕ
περιλαμβάνει πιστοποιητικά
και αποδεικτικά μέσα που
απαιτούνται και υποβάλλονται
στις διαδικασίες δημόσιων
συμβάσεων σε ολόκληρη την
ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς εντός ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε

μια νέα έκδοση του eCertis με
πρόσθετα φίλτρα, πολλαπλές
επιλογές και διευρυμένη πολύγλωσση υποστήριξη. Χάρη
στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Συνδέοντας την
Ευρώπη» θα υπάρξει ένας
αυτόματος σύνδεσμος με το
eCertis σε 16 χώρες της ΕΕ
έως τα τέλη του 2018.

New version of eCertis provides solutions for businesses
and public buyers in EU Single
Market - Growth - European
Commission

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά
ότι η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός της
ΕΕ και η μετάβαση από το
χαρτί σε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα οδηγήσει σε σημαντικά
οικονομικά οφέλη. Με βάση
αυτή την εκτίμηση η Επιτροπή
επιθυμεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καταστεί η κυρίαρχη μέθοδος τιμολόγησης μεχρι το 2020 στην Ευρώπη.

Ως μέσο για την επίτευξη
αυτού του στόχου, η οδηγία
2014/55 για την ηλεκτρονική
τιμολόγηση στις δημόσιες
συμβάσεις αποσκοπεί στη
διευκόλυνση της χρήσης των
ηλεκτρονικών τιμολογίων από
τους οικονομικούς φορείς
κατά την παροχή αγαθών,
έργων και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα,
καθορίζει το νομικό πλαίσιο

για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου (EN) που θα
αποτελέσει το βασικό στοιχείο
υλοποίησης της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης. Παράλληλα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το πρόγραμμα Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη βελτίωση των
ευρωπαϊκών δικτύων στους
τομείς των μεταφορών, της
ενέργειας και της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Η Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»
έχει στόχο τη χρηματοδότηση
δράσεων που συμβάλλουν
στον ανωτέρω σκοπό και την
προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις 29.05.2018 εκδήλωση σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις

υπηρεσίες
διευκόλυνσης
(«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) που διατίθενται σε
δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς για να τους διευκολύνουν να συμμορφώνονται με
την οδηγία της ΕΕ για την
ηλεκτρονική τιμολόγηση στις
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νόμιμης
προθεσμίας για τις αναθέτουσες αρχές των χωρών
της ΕΕ να εφαρμόσουν

το ευρωπαϊκό πρότυπο για
την ηλεκτρονική τιμολόγηση (18 Απριλίου 2019, που
μπορεί να παραταθεί κατά
ένα έτος για ορισμένους φορείς).
How eInvoicing is Connecting
Europe: Building a Digital
Single Market - Growth European Commission

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις
Στη φετινή Πράσινη Εβδομάδα
της ΕΕ (21-25 Μαΐου) αποφασίστηκε να υιοθετηθούν δράσεις προς τη διαμόρφωση
«πράσινων πόλεων για ένα

πράσινο μέλλον», διερευνώντας τους τρόπους με τους
οποίους η ΕΕ βοηθά τις πόλεις να γίνουν καλύτεροι
τόποι διαβίωσης και εργα-

σίας.
1.2 Greener cities through
smart public procurement |
#EUGreenWeek

Κοινωνικά υπεύθυνη προμήθεια προϊόντων
πληροφορικής
Διοργανώθηκε από μη κυβερνητικούς οργανισμούς το 6ο
συνέδριο για την κοινωνικά
υπεύθυνη προμήθεια προϊόντων πληροφορικής (Στουτγάρδη, 21-22 Ιουνίου). Οι κακές
συνθήκες εργασίας και οι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι διαδεδομένες στην παραγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Το συνέδριο ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο
δημόσιος τομέας μπορεί να

συμβάλει στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας στην
παγκόσμια βιομηχανία πληροφορικής.
Φέτος, για πρώτη φορά, δόθηκε έμφαση στην εξόρυξη
πρώτων υλών. Η περαιτέρω
ανάπτυξη εταιρικών πρωτοβουλιών που ξεκίνησε με τον
αμερικανικό νόμο Dodd-Frank
και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ
για τις πρώτες ύλες δημιουργούν σταδιακά καλύτερες

ευκαιρίες για την ενίσχυση
την αυτάρκειας της ΕΕ σε
πρώτες ύλες. Η εξορυκτική
βιομηχανία είναι σημαντική
κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των επόμενων χρόνων.
http://www.fairebeschaffung.de/en/

Βραβείο ΕΕ για καλύτερη διακυβέρνηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία για την
απονομή του πρώτου βραβείου για την «καλύτερη διακυβέρνηση μέσω της ψηφιοποίησης των δημόσιων συμβάσεων». Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα οφέλη της ψη-

φιοποίησης και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. Το φετινό βραβείο θα
αναγνωρίσει τις επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής
των μητρώων συμβάσεων σε
εθνικό επίπεδο. Οι δημόσιοι
φορείς μπορούσαν να υποβάλουν την αίτησή τους

μέσω ηλεκτρονικού εντύπου από τις 4 έως τις 30
Ιουνίου 2018.
European Commission award
for better governance through
procurement digitalisation Growth - European Commission

Σελίδα 6

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 3/2018

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις
Το SSP Regions (regional
networks for sustainable procurement) προωθεί τη δημιουργία και την επέκταση των
ευρωπαϊκών περιφερειακών
δικτύων δήμων που εργάζονται από κοινού για βιώσιμες
δημόσιες συμβάσεις (SPP)
και δημόσιες συμβάσεις και-

νοτομίας (PPI). Το ανωτέρω
εγχείρημα ολοκληρώθηκε το
Μάιο του 2018 έχοντας πετύχει τη δραματική μείωση
εκπομπών διοξειδίου του ανθρακα και την εξοικονόμηση
ενέργειας, δίνοντας στην
εθνικές αρχές ένα μάθημα
αγαστής συνεργασίας και

μετρήσιμων αποτελεσμάτων
στη διαμόρφωση καινοτόμων
λύσεων στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων.
http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/
news_alert/
Issue_80_NewsAlert_May.pdf

Δημόσιες Συμβάσεις καινοτομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 15.05.2018 έναν
μη δεσμευτικό Οδηγό για
Δημόσιες Συμβάσεις καινοτομίας. Ο οδηγός παρέχει κατευθύνσεις με σκοπό την

εξοικείωση των εθνικών αρχών με τις συμβάσεις καινοτομίας και τη δημιουργία πολιτικών προώθησης και υλοποίησης τους.

https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/
commission-notice-guidanceinnovation-procurementpublished

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C-531/16, 17.05.2018,
Specializuotas transportas
Λέξεις-κλειδιά
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ύπαρξη δεσμών μεταξύ προσφερόντων που υποβάλλουν
χωριστές προσφορές για την
ίδια σύμβαση
Νομικό ζήτημα
Ελλείψει ρητής νομοθετικής
διάταξης ή ειδικής πρόβλεψης στην προκήρυξη του διαγωνισμού οι συνδεδεμένοι
προσφέροντες οι οποίοι υποβάλλουν χωριστές προσφορές στην ίδια διαδικασία δεν
υποχρεούνται να γνωστοποιούν, ιδία πρωτοβουλία,
τους δεσμούς τους στην αναθέτουσα αρχή. Εάν υπάρχουν
ενδείξεις μη αυτοτελών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
οφείλει να ελέγξει με κάθε
πρόσφορο μέσο (πχ ζητώντας
διευκρινίσεις) εάν οι δεσμοί
μεταξύ των προσφερόντων
έχουν πράγματι άμεση επιρροή επί του περιεχομένου
των υποβληθεισών προσφο-

ρών. Εάν οι προσφορές κριθούν μη αυτοτελείς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τις
αποκλείσει (ά. 2 της Οδηγίας
2004/18).

ΔΕΕ C-376/16 P, 03-05-2018,
EUIPO κατά European Dynamics Luxembourg κ.λπ.
Λέξεις-κλειδιά
Συμφωνία πλαίσιο - Αρχή
της διαθέσεως - Αιτιολογία Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
διαγωνισμού - Εξωσυμβατική
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νομικό ζήτημα
Η ένδικη διαφορά οριοθετείται καταρχήν από τους διαδίκους, τα δε δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης δεν δύνανται να αποφαίνονται πέραν
των αιτηθέντων. Εξαίρεση
αποτελούν οι λόγοι δημοσίου
συμφέροντος που εξετάζο-

νται αυτεπαγγέλτως (ά. 21 του
Οργανισμού ΔΕΕ, ά. 76 και
84.1 του Κανονισμού Διαδικασίας ΓεΔΕΕ). Οι διατάξεις που
προβλέπουν λόγους απόκλεισμού δεν θεωρούνται δημοσίου συμφέροντος.
Ο δικαστής δεν υποχρεούται
να ελέγχει εάν ένα πρόδηλο
σφάλμα στην αξιολόγηση μίας
προσφοράς έχει επιπτώσεις
στην απορριπτική απόφαση γι
αυτήν και στην έκβαση του
διαγωνισμού. Ο αναθέτουσα
αρχή οφείλει να αποδείξει ότι
η απορριπτική απόφαση δε θα
ήταν ευνοϊκότερη ακόμα και
εάν δεν είχαν μεσολαβήσει τα
εν λόγω σφάλματα.
Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι
υποχρεωμένη να κοινοποιήσει
στο μη επιλεγέντα, πέρα των
λόγων αποκλεισμού του, έκθεση αξιολόγησης κάθε επιμέρους στοιχείου της προσφοράς του, ούτε λεπτομερή συγκριτική παρουσίαση της επιλεγείσας προσφοράς. Σε περίπτωση που τα έγγραφα του
διαγωνισμού περιλαμβάνουν
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ειδική βαθμολογία κριτηρίων,
η αρχή της διαφάνειας επιτάσσει να γίνεται βαθμολογημένη αξιολόγηση των εν λόγω
κριτηρίων.

Η εξωσυμβατική ευθύνη της
Ένωσης προϋποθέτει πράξη
παράνομη, ζημία πραγματική
και βέβαιη και αιτιώδη σύν-

δεσμο μεταξύ της προσαπτόμενης πράξης ή παράλειψης
και της προβαλλόμενης ζημίας.
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Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και
ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη

δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων
έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 &
2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου
της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…...
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Η Ελληνική Επιθεώρηση
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδίδεται από το έτος 1981
από το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης
4 φορές το χρόνο στην
ελληνική γλώσσα, ενώ
από το 2004 εκδίδεται
ετησίως ένα πέμπτο ξενόγλωσσο τεύχος. Αντικείμενό της αποτελεί το
σύνολο του Ευρωπαϊκού
Δικαίου, καθώς και οι
τομείς της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς
δικαίου, δημόσιου και
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη
παρουσιάζουν αφιερώματα σε θέματα ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ.
η Σύμβαση των Βρυξελλών, η ραδιοτηλεόραση,
το περιβάλλον, οι συμβάσεις δημόσιων έργων,
η εκπαίδευση και η διαφήμιση.
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